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Міжнародний розвантажувальний день

День пам'яті преподобного
Нифонта Кіпрського

Міжнародний день бойскаутів.

День пам’яті
преподобного Павла
Неокесарійського

Дванадцята ніч
(Великобританія)
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Кавалькада царів-волхвів (Іспанія)

Харбінський міжнародний фестиваль
льоду і снігу (Китай)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Письменник, філософ, історик-медієвіст
Умберто Еко (Італія , 1932-2016)

Перші виступи джазу Леоніда Утьосова
(1932)
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У першому номері журналу «Техніка - молоді»
Цілителька-фітотерапевт
Наталя Земна (Зубицька) (1942) почалася публікація роману Івана Єфремова
«Туманність Андромеди» (1957)

Дерматовенеролог, професор
Гліб Бондаренко (1972)

Співак, актор Сакіс (Анастасіос) Рувас
(Греція, 1972)
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ІМЕНИНИ

Василь – найвищий (шумер.)

Наум – розрадник (євр.)

Іван – Божа милість (гр.)

Павло – малий (лат.)

Макар – щасливий (гр.)

Феодул – раб Божий (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Ніфонта Кіпрського вважали захисником від нечистої сили. Вірили, що в цей день

можна вигнати злих духів з людей, домашніх птахів і тварин.
• На Федула прийнято молитися Богородиці і читати Святе Письмо. Люди

намагаються доробити свої справи до Різдва.
• Якщо вітряно в цей день, то чекайте хорошого врожаю.

• Якщо йде сніг і дме сильний вітер, то липень буде холодним і дощовим.
• Дитина, народжена в цей день, виростить щасливою. Особливо це стосується

людей, що з’явилися на світ після заходу сонця. Народженим в цей день потрібно
носити оберіг, виконаний з червоного або чорного агату. Ці камені захищають
своїх власників від темних сил. У давнину вважалося, що люди, що з’явилися на
світ 5 січня, будуть відмінними пастухами.
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Що не можна робити сьогодні

• Небажано працювати з гострими предметами (ножами, вилами, сокирами).
• Вважалося, що якщо в цей день поранитися, то весь рік в хворобах проведеш.

Навіть в наші дні багато людей переносять хірургічні операції на іншу дату,
побоюючись за своє здоров’я.
• Не можна на Федула поділ підшивати, інакше проживеш менше, ніж тобі відведено.
• У цей день не можна нікого бити, інакше людина, яка когось ударить, серйозно

захворіє.

А чи знаєте ви, що…

Досить динамічно та насичено святкують
Новий рік саме італійці, в яких існує безліч
цікавих традицій. Більшість людей звикли
вважати, що основною традицією в італійців є
викидання з вікон домівок старих меблів.Але
дана легенда є всього лиш перебільшенням і
використовується суто для приваблення
туристів. Насправді вона з’явилася завдяки
італійській традиції купувати перед Новим
роком нові речі та позбуватися старих.Однак
через вікна їх ніхто не викидає.
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Італійці надають перевагу зустрічати Новий рік у
червоному, зокрема білизна та шкарпетки мають бути
цього кольору. Так вони культивують свого Санта-Клауса,
який у них має назву Санта-Боббо Натале і практично
зовсім не відрізняється від першого.
Цікавим новорічним звичаєм в італійців є і саме застілля. Розпочинають вечерю, яку
назвали на честь Святого Сильвестра біля дев’ятої години вечора і основною її
особливістю є те, що на стіл кладуть біля семи страв. В порівнянні з українськими
традиціями це зовсім не багато. Головна новорічна страва має назву сочевиця і за
зовнішнім виглядом нагадує монетки.
На Новий рік італійці вживають багато горіхів та
винограду. Особливо люблять родзинки, які їдять
засохлими прямо на гронах винограду. Оскільки за своїм
виглядом вони нагадують монети, то вважається хто
з’їсть їх найбільше той стане багатим та успішним у
Новому році. А після півночі починають їсти страви
приготовлені зі свинячої голови.
Цікавим є те, що в Новорічну річ мешканці Італії не вживають страв із курки так, як
вважають, що вона «спішить назад». У італійців існує повір’я, що в залежності від того
кого першим зустрінеш під час прогулянки у Новорічну ніч таким і буде наступний
рік.Дуже хороша прикмета зустріти першим старенького дідуся, а ще краще
горбатого. Це гарантує, що прийдешній рік буде щасливим та благополучним. А от
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зустріти на вулиці маленьку дитину, священика або монаха не бажано.
Оригінальною новорічною традицією в італійців є принести першого січня свіжу
воду, а найкраще джерельну. Існує навіть повір’я, що найкраще подарувати в цей день
воду та оливкову гілочку.
В перший день Нового року в країні святкують Всесвітній день Миру, а у Ватикані
проводиться меса. На обід заведено запікати індика.
Цього дня італійці не дарують подарунків, а
от шостого січня діткам приносить
даруночки добра Фея Бефана. На вигляд це
старенька бабуся з гакоподібним носом, у
довгому плащі, капелюхові з гострим кінцем
та в дірявих шкарпетках. Слухняні дітки
отримують від неї подарунки, а не дуже
чемні-вуглинки.
Це одні із найцікавіших італійських традицій,які збереглися до сьогоднішніх днів.
На вулицях гуляють величезні натовпи людей, деякі з них вбираються в карнавальні
костюми і все, абсолютно все хоча б разок, але підпалять петарду і кинуть її на землю.
Для непідготовленої людини святкова ніч в цій країні може здатися терористичним
актом, так як відзначають Новий рік в Італії дуже шумно і з застосуванням великої
кількості піротехніки. Але причина не в тому, що італійці веселі і заводні хлопці, які
тільки чекають приводу, щоб побуянить. Насправді всі вони дуже забобонні і
вважають, що гучні звуки відганяють злих духів.

